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Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk 

Rhenen 

 

 

1. Houd 1,5 meter afstand 

2. Gebruik altijd het gezonde verstand 

3. Neem uw eigen verantwoordelijkheid in acht 

 

 

 

 

 

 

 

Wij volgen de richtlijnen zoals gepubliceerd door de Protestantse Kerk in Nederland.  Dit 

gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen. De regelgeving is sterk aan verandering 

onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.       
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doel en functie van dit gebruiksplan  
 

1.1 doelstelling in het algemeen 

Met dit gebruiksplan willen we: 

● bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus. Als 

kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen; 

● gemeenteleden die dat willen de mogelijkheid te bieden om op een 

verantwoorde wijze een kerkdienst bij te wonen.  

 

1.2 functies van dit gebruiksplan 

1. Beschrijven van de inrichting, organisatie en procedures tijdens de 

zogenoemde controlefase van de coronacrisis;  

2. Instructie voor de mensen die meewerken aan het voorbereiden en 

organiseren van kerkdiensten en voor overige gebruikers van de 

Ontmoetingskerk.  

3. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw 

aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de 

veiligheidsregio. 

1.3 fasering 

● Vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 30 

personen (exclusief ‘medewerkers’) gehouden worden. We gebruiken deze 

periode als oefenperiode waarin we evalueren en bijstellen;  

● Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar het maximaal toegestane 

aantal personen op basis van een onderlinge afstand van 1,5 meter.  

Dit betekent voor de Ontmoetingskerk 65 – 70 personen.  

 

1.4 algemene afspraken 

Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch is het noodzakelijk 

dat we: 

● anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde 

huishouden behoren; 

● mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, 

samen met anderen uit hun huishouden;  

● de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing 

en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het 

RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen; 

● op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren 

en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan 

regelmatig  actualiseren; 

● allemaal onze eigen verantwoordelijkheid serieus nemen. 

 



Gebruiksplan Ontmoetingskerk Rhenen  

Versie 5.1 (1 juli 2020)   4 

 

2 gebruik van het kerkgebouw 

De hoofdingang van de Ontmoetingskerk aan de Anjerlaan is te bereiken via 

een brede trapopgang of een vlakke route vanaf de parkeerplaats.  

Er zijn 2 deuren voor de hoofdingang. Verder zijn er een aantal nooduitgangen.  

 

Bij de ingang van de kerk direct na het tochtportaal staan op een duidelijk 

zichtbare plaats de regels voor gebruik van het gebouw. 

 

 

2.1 diensten op zondag  

In principe is er elke zondag om 10.00 uur een viering in het gebouw.  

Soms vindt er een viering op zondagavond plaats.  

 

 

2.2 gebruik kerkzaal  

 

2.2.1 plaatsing in de kerkzaal 

In de kerkzaal staan stoelen; aan elkaar gekoppeld.  

De kerkzaal is aangepast op basis van de RIVM regels.  

Dit betekent dat er rijen zijn weggenomen en de overblijvende rijen op 1,5 meter van 

elkaar staan opgesteld. Er is plaats voor 65 tot 75 personen afhankelijk van de vulling 

met gezinnen, stellen van twee of mensen die alleen komen. Er is één looppad van 3 m 

breed de andere paden zijn 1,50 m. De paden tussen de achterste rij en muren zijn  

ruim 1.50 meter zodat er een looppad van 1,50 meter blijft ook als de laatste rij bezet 

is. De stoelen in de rijen staan vanwege de brandveiligheidsvoorschriften aan elkaar.  

 

 

2.2.2 capaciteit in een anderhalvemeter-situatie 

De capaciteit in de kerkzaal op basis van de 1,5 meter afstand is bepaald op 

65-75 zitplaatsen (afhankelijk van gezinssamenstelling).   

De stoelen staan vast (aan elkaar gekoppeld).  

 

 

2.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  

Normale capaciteit en aangepaste capaciteit van ruimtes/zalen in Ontmoetingskerk. 

 

Zaal Normaal gebruik Aangepast 

gebruik per 1 

juni 

Aangepast 

gebruik per 1 juli 

kerkzaal  kerkdiensten  

240 zitplaatsen  

30 zitplaatsen + 

zitplaatsen voor 

medewerkers  

65-75 zitplaatsen  

 

 

Ontmoetings 

ruimte 

64 zitplaatsen  24 zitplaatsen 

Zaal 1 36 zitplaatsen 

Taakgroepen + 

gemeentebijeenkomsten 

+ vergaderingen 

 19 zitplaatsen  

Zaal 2 16 zitplaatsen 

Vergaderingen 

 6 zitplaatsen  

Zaal 3 20 zitplaatsen  8 zitplaatsen 
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Vergaderingen + 

gemeentebijeenkomsten 

Zaal 4 10 zitplaatsen 

Consistorie + 

vergaderingen 

 4 zitplaatsen 

    

Zalen 5 t/m 7  Jeugdruimtes Afgesloten t/m 1 

september 

Afgesloten t/m/ 1 

september 
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3 concrete uitwerking  

 

3.1 Gerelateerd aan het gebouw 

 

3.1.1 routing 

Het gebouw komt men binnen via de hoofdingang vanaf de Anjerlaan via  

een brede trapopgang of een vlakke route vanaf de parkeerplaats.    

 

binnenkomst van kerk en kerkzaal 

● Bij binnenkomst staat de midden buitendeur open, alsmede de klapdeur rechts 

van de tochtruimte, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan 

te raken. 

● Er kan geen gebruik gemaakt worden van de garderobe.  

Jassen meenemen in de kerkzaal. 

● Gemeenteleden worden bij binnenkomst welkom geheten door een dienstdoend 

kerkenraadslid en gastvrouw/-heer.  

Gemeenteleden wordt gevraagd de handen te ontsmetten met handgel die op de 

tafels staat, daarna een liturgie van de tafel te nemen en in de kerkzaal plaats te 

nemen.  

● Van voor aan de rijen op te vullen, met een tussenruimte van 2 stoelen, en de 

aanwijzingen van de koster t.a.v. zitplaatsen op te volgen. 

verlaten van de kerk 

● Gemeenteleden verlaten de kerkzaal op aanwijzingen van de koster.  

● Daarbij werken we van achteren naar voren (dus andersom dan bij binnenkomst). 

● Om de uitstroom te bevorderen kan naast de hoofdingang ook de achteruitgang via 

het kerkplein naar de Valleiweg gebruikt.   

● Het is niet de bedoeling is dat groepen kerkgangers na afloop van de viering rond het 

kerkgebouw groepjes vormen.   

 

 

3.1.2 garderobe 

Van de garderobe kan geen gebruik gemaakt worden.  

  

 

3.1.3 reinigen en ventileren 

We werken als Ontmoetingskerk met een professioneel schoonmaakbedrijf. De 

schoonmaak van de keuken en de toiletgroepen wordt elke werkdag verzorgd. Als extra 

worden  deurklinken en lichtschakelaars schoongemaakt.  

Rondom de viering wordt de keuken niet gebruikt. Als het zo is dat er op zondag toch 

toiletten worden gebruikt dan geldt dat deze altijd worden schoongemaakt voordat er 

weer een andere groep gebruik maakt van één van de zalen van de Ontmoetingskerk. 

De schoonmaak vindt plaats op maandagmorgen en een eerste nieuwe groep komt pas 

vanaf maandagmiddag.  

In het gebouw is een ventilatiesysteem aanwezig dat verse lucht van buiten de ruimte 

inblaast en lucht uit de ruimte afzuigt en direct naar buiten blaast.  
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3.2 Gerelateerd aan de samenkomst 

 

3.2.1 Gebruik van de sacramenten 

Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal moeten kerkenraden hun 

eigen keuzes maken. De Ontmoetingskerk volgt hierbij de richtlijnen van de PKN.  

 

3.2.2 Zang en muziek 

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk.  

Over een alternatieve invulling vindt nog overleg plaats.  

 

3.2.3 Collecteren 

Voorlopig wordt gekozen om digitaal collecteren voort te zetten.  

 

3.2.4 Koffiedrinken en ontmoeting 

Koffiedrinken na afloop van een viering blijft vooralsnog achterwege.  

 

3.2.5 Kinderoppas en kinderwerk 

Voorlopig is er geen kindernevendienst en kinderoppas.  

 

3.3 Uitnodigingsbeleid/reserveringsbeleid 

Vanwege het beperkt aantal zitplaatsen wordt gewerkt met een aanmeldingssysteem. 

Aanmelden kan via email reserverenkerkdienstok@pknrhenen.nl of 

tel. 06 2397 6842, Tussen maandag en donderdag 18.00 uur 

voorafgaand  aan de zondagse viering. 
Als het maximale aantal kerkgangers (op basis van binnenkomst aanmelding)  wordt 

overschreden, ontvangt de aanmelder daarvan bericht.   

 

3.3.1 Ouderen en kwetsbare mensen 

Als kerkenraad heten wij iedereen welkom bij onze vieringen.  

Wel wijzen wij alle gemeenteleden op de eigen verantwoordelijkheid. In het bijzonder 

vragen wij kwetsbare gemeenteleden om de overheidsrichtlijnen in acht te nemen en 

geen risico’s te nemen. In het bijzonder deze groep wijzen wij op de digitale uitzending 

van alle vieringen via kerkdienstgemist.nl  

 

3.3.2 techniek 

Er is beeld en geluid ter ondersteuning van de viering beschikbaar.  

De medewerkers voor beeld en geluid nemen achter in de kerk een 

afgeschermde plaats in en zijn middels plexiglas van elkaar gescheiden. 

 

besluitvorming en communicatie 
3.4 Besluitvorming  

Dit gebruiksplan is door de wijkkerkenraad Ontmoetingskerk vastgesteld  in de 

vergadering van 17 juni 2020.  

Het plan wordt waar nodig regelmatig bijgesteld. 

 

3.5 Communicatie 

Dit gebruiksplan wordt gepubliceerd op de web-site van de PGR, tijdens een 

bijpraatmoment van de kerkenraad toegelicht.  

Via rechtstreekse mail worden gemeenteleden geïnformeerd.  

 

 

mailto:reserverenkerkdienstok@pknrhenen.nl
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4 overige bijeenkomsten en 

vergaderingen  

 

4.1 Overige bijeenkomsten en vergaderingen 

 

Gebruik andere zalen Ontmoetingskerk, anders dan kerkdiensten 

De zalen van de Ontmoetingskerk  staan den dienste van alle 3 wijkgemeentes van de PGR en 

eventueel derden.  Denk bij gebruik door de kerken aan wijk-kerkenraden, diaconie, college 

van kerkrentmeesters.  Bij gebruik door derden gaat het om maatschappelijk gerelateerde 

organisaties. In het algemeen geldt dat bestuurlijke gremia van de PGR bij voorkeur digitaal 

vergaderen. Huur door derden staan we toe als daar een relevante maatschappelijke vraag 

achter ligt. Voor het gebruik van de zalen geldt een reserveringsprogramma, de beheerder 

draagt hier zorg voor. De zalen worden zodanig ingezet dat er bij voorkeur een interval van 24 

uur zit tussen het gebruik van twee groepen in één en dezelfde zaal. Voor de ruimtes gelden 

de volgende aantallen bij het kunnen voldoen aan de 1,5 meter regel. De beheerder houdt hier 

rekening mee bij de toedeling van de zalen.  

Ontmoetingsruimte 24 personen 

Zaal 1    19 personen  

Zaal 2    6 personen 

Zaal 3   8 personen 

Zaal 4    4 personen  

Zalen 5 t/m 7 zijn de jeugdruimtes. Die worden (buiten de zondag) niet gebruikt voor 15 

september 2020.   Voor het Jeugdwerk houden we de algemene voorschriften van het RIVM 

aan.  

 

De gebruikers van de zalen zijn zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de 1.5 meter 

afstand. De beheerder wijst ze daar op. Bij de ingang van de kerkzalen direct na het 

tochtportaal staan de regels voor gebruik. Er is ontsmettingsgel voor de handen beschikbaar. 

In de zalen is desinfectie materiaal aanwezig. Indien er geen 24 uur zit tussen twee groepen in 

dezelfde zaal ziet de beheerder er op toe dat de  gebruiker dan zelf na afloop van het gebruik 

de stoelleuningen en tafels reinigt. Hij stelt daarvoor middelen ter beschikking. De ruime 

keuken biedt plaats om koffie/thee te halen en de kopjes volgens gebruik terug te zetten en te 

reinigen.  Hier zijn bij het zelf in acht nemen  van de 1,5 meter regel  (waar bij binnenkomst 

van het gebouw op is gewezen) geen extra maatregelen nodig.  
 

 

 

 

 


